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Mudança na avaliação de cursos e instituições pode dar fôlego ao crescimento do ensino 
superior privado no país  
 
O dia 13 de maio de 2010 pode ser considerado um marco para o ensino superior privado 
brasileiro. Um ofício circular expedido na ocasião pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais (Inep) e publicado no site do Ministério da Educação atestava a nova 
dinâmica de avaliação de cursos e instituições pelo MEC.  
 
A mudança, que vinha sendo objeto de reivindicação permanente do Semesp e do Fórum das 
Entidades Representativas do Ensino Superior Particular em audiências com o ministro e com 
membros do alto escalão do Ministério, objetiva agilizar os processos em trâmite no MEC e 
finalizar o Ciclo Avaliativo do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 
 
O ofício, assinado por Cláudia Greboski, diretora de Avaliação de Educação Superior; Joaquim 
José Soa-res Neto, presidente do Inep, e Nadja Viana, presidente da Conaes, altera, em 
especial, a composição e envio das Comissões de Avaliadores. O Banco de Avaliadores do 
Sinaes (BASIs) será ampliado e as comissões serão designadas considerando a formação 
acadêmica e experiência profissional do avaliador, compatível com a necessidade dos cursos a 
serem avaliados. 
 
Mas o que de fato chama a atenção e que muito fortalece não apenas a imagem e força do 
segmento, mas caracteriza as constantes reivindicações do ensino privado como, finalmente, 
atendidas, foram as alterações de critério no regime integral, a exigência de titulação e o 
Núcleo Docente Estruturante (NDE). Os três itens deixaram de ser considerados, como define o 
documento, "indicadores imprescindíveis" para avaliação da qualidade de cursos, em função de 
decisão da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), com exceção dos 
cursos de direito e medicina, prevalecendo a Portaria nº 147, de 2007. 
 
De acordo com a circular, "esses elementos serão referências indicativas, que permitirão a 
diferenciação dos cursos, segundo a opção que a instituição tenha feito em relação a esse 
quesito". Ainda sobre o NDE, o ofício afirma que "parcela do corpo docente responsável pela 
criação, implantação e consolidação do projeto pedagógico do curso deve ser considerada 
como elemento diferenciador da composição e organização do corpo docente do curso". 
 
O ofício do Inep também aborda a Taxa de Avaliação in loco, que poderá ser solicitada pelas 
instituições no próprio sistema, com reaproveitamento dos valores pagos na abertura de 
processos que venham a ser arquivados ou dispensados da avaliação in loco ou, ainda, a 
solicitação do ressarcimento integral da Taxa de Avaliação não utilizada. Esta ferramenta está 
disponível no e-MEC desde o dia 24 de maio. 
 
Outra informação que nos surpreendeu por, de alguma forma, ter diminuído a burocracia foi o 
requisito legal do Plano de Cargos e Salários que, para efeito de cumprimento de aspectos 
regulatórios,  passou a necessitar  apenas de comprovação do protocolo na Delegacia Regional 
do Trabalho, dispensando-se a homologação. 
 
Para o setor, todas as alterações elencadas no ofício circular do Inep do dia 13 de maio de 
2010 surgem como uma verdadeira abertura no entendimento entre as necessidades e 
obrigatoriedades das instituições em contrapartida com as exigências e avaliações do MEC. 
Enfim, parece que começa a surgir um fio de esperança no fim do túnel no relacionamento 
entre instituições e o Ministério. E o maior privilegiado é, sem dúvida, o ensino superior do 
país. 
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